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12-03-2016 

Forslag om oprettelse af en støttekasse med frivilligt medlemskab for grundejerforeningen Ravnsnæs’ 
(GRF’s) medlemmer med navnet: 

Ravnsnæskassen 
- til initiativer til glæde for beboerne 

 

Bestyrelsen foreslår, at der oprettes en kasse med frivilligt medlemskab, som kan støtte initiativer og 

aktiviteter af fælles interesse for GRF’s medlemmer. Målet er, at Ravnsnæskassen og GRF tilsammen kan 

komme til at agere som en almindelig grundejerforening på linje med fx Ll. Eskemosegaard, der kan varetage 

alle fælles interesser for foreningens medlemmer. Det kan ikke lade sig gøre i øjeblikket, da GRF er 

begrænset af tinglyste servitutter på alle grundene, så der kun kan bruges penge til vejene. 

På generalforsamlingen 2015, hvor ideen til en støtteforening blev fremlagt, kom dirigenten Peter Schäfer 

med følgende bemærkning til forslaget: ”Alle grundejere er tvungent medlem af vejlauget og man kan ikke 

umiddelbart udvide formålet. Udvides formålet, skal det vedtages enstemmigt blandt samtlige grundejere. 

Derfor er dette forslag nok den eneste reelle mulighed for, at vi kan komme nærmere på, hvad en normal 

grundejerforening kan gøre.” 

Ravnsnæskassen skal forestås af GRF’s bestyrelse. Det er dog ikke ideen, at bestyrelsen nødvendigvis skal 

iværksætte de nye aktiviteter. Bestyrelsen skal derimod bruge kassens midler til at understøtte dem, der 

tager initiativ til og har lyst til at iværksætte aktiviteter, der fremmer det gode naboskab fx gennem hyggeligt 

samvær, fester eller andet af interesse. 

Ud over at være til glæde for beboerne her og nu, vil det altid være et stort aktiv for et område, at der findes 

forskellige aktiviteter for beboerne. Alle burde derfor have en interesse i at støtte en sådan kasse – også selv 

om man ikke er personligt interesseret i at deltage i aktiviteterne her og nu. 

Hvad kan evt. støttes? 

Når der ydes støtte, er det ikke meningen, at deltagelse i udgiftskrævende arrangementer skal være gratis 

for deltagerne. Men der kunne eventuelt ydes støtte til en række praktiske udgifter til igangsætning af 

arrangementet, og gives en lille påskønnelse til initiativtagerne som tak for indsatsen. Hvis et arrangement 

mod forventninger og budget ender med et mindre underskud, så skal Ravnsnæskassen også kunne gå ind og 

dække dette, hvis bestyrelsen på forhånd har godkendt det. 

Der kunne f.eks. være tale om følgende aktiviteter: 

 Børnegruppens aktiviteter. Børnegruppen er et stort aktiv for området, men det er svært at 
få nye til at tage over. Måske kunne lidt økonomisk tilskud gøre det mere attraktivt at stå for 
arrangementer. Eksempelvis kunne Ravnsnæskassen yde støtte til fastelavnsarrangement 
for børnene og betale for tønder og præmier samt evt. måske gratis kaffe og fastelavnsboller 
til arrangørerne 

 Festligheder for børn og voksne. Det kunne fx være ”Havnefest” Vi er mange der husker, 
hvor rart det var at mødes på strandgrunden til grillfest i aug. md. Ravnsnæskassen kunne 
støtte dem der tager slæbet, så de fx kan deltage gratis eller i det mindste kan få en gratis øl, 
mens der planlægges. Det kunne også være ”Tur til Jægerhytten” med fællesspisning hvor 
Ravnsnæskassen kunne fx give en påskønnelse til de initiativtagere, der står for 
arrangementet og evt. påtage sig en økonomisk risiko, hvis der er en sådan. 

 Bogen om Ravnsnæs historie. Bidrag til udgivelsen, når den bliver klar til udgivelse. 
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 Hjertestarter. Vi fik ingen hjertestarter fra Tryg-fonden, så det kunne overvejes om 
Ravnsnæskassen skulle stå for købet. 

 Fælles Sankt Hans bål med evt. udvidede aktiviteter. Ravnsnæskassen kunne dække 
eventuelle udgifter i fællesskab med Ll. Eskemosegaard 

 Eller andet 
 

Praktiske forhold 

GRF’s bestyrelse skal administrere Ravnsnæskassen på baggrund af vedtægterne og beslutninger på 

årsmødet. GRF varetager de økonomiske transaktioner, laver regnskab og fører medlemsliste mod et 

nærmere aftalt vederlag (Der foreslås 5 % af det samlede medlemsbidrag). Der afholdes medlemsmøde 

mindst en gang om året - normalt i tilknytning til GRF’s generalforsamling. Ravnsnæskassens økonomi er 

uafhængig af grundejerforeningens økonomi. 

Når Ravnsnæskassen er kørt ind, kan det overvejes, om den kan indarbejdes i GFR ved en ændring af GRF’s 

vedtægter, så Ravnsnæskassen kan håndteres på samme måde som Strandkassen. 

 

Stiftende møde for Ravnsnæskassen 

Afholdes lige efter grundejerforeningens generalforsamling den 14. april 2016 
 
Dagsorden for stiftende møde  

1. Valg af dirigent 
2. Stiftelse af Ravnsnæskassen 

3. Forslag til frivilligt medlemsbidrag 

A. Der foreslås et medlemsbidrag på 100kr. for 2016. Opkræves i maj 2016 

B. Der foreslås et medlemsbidrag på 50 kr. for 2017. Opkræves samtidig med kontingent til 

grundejerforeningen i april 2017. 

4. Eventuelt 
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Vedtægter for  

Ravnsnæskassen - til initiativer til glæde for beboerne  

 
§1. Stiftelse og formål 
Ved stiftelse af Ravnsnæskassen skal vedtægterne godkendes af grundejerforeningen Ravnsnæs´ 
generalforsamling ved almindeligt flertal. 
 
Formålet er at skabe mulighed for aktiviteter, der ikke kan rummes inden for grundejerforeningen Ravnsnæs´ 

rammer. Ravnsnæskassen skal varetage grundejernes fælles interesser, samt give mulighed for at yde 

økonomisk støtte til initiativer, der fremmer det gode naboskab fx gennem hyggeligt samvær, eller fester e.l. 

§2. Medlemmer 

Alle medlemmer af grundejerforeningen Ravnsnæs kan blive medlem af Ravnsnæskassen. Det er frivilligt, 

om man vil være medlem. Man bliver medlem for et år af gangen ved betaling af det årlige kontingent, som 

forfalder den 1. april. 

§3. Bestyrelse af kassen 
Ravnsnæskassen bestyres af bestyrelsen for grundejerforeningen Ravnsnæs, der også varetager 

kommunikationen med medlemmerne. Bestyrelsen beslutter, hvorledes midlerne skal benyttes ud fra de 

principper og beslutninger, som fastlægges på årsmødet. Ravnsnæskassen kan kun forpligtes med den til 

enhver tid værende formue. 

§4. Årsmødet 
Der afholdes årsmøde for medlemmer en gang om året i april måned. Årsmødet afholdes så vidt muligt i 

forbindelse med grundejerforeningen Ravnsnæs’ generalforsamling. Årsmødet har følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Behandling af forslag, herunder forslag til kontingent 

5. Eventuelt 

Årsmødet indkaldes med 14 dages varsel. Forslag fra medlemmer skal afleveres senest 15. marts. 

Vedtægtsændringer skal godkendes af medlemmerne ved alm. flertal, og godkendes af Grundejerforeningen 

Ravnsnæs´ generalforsamling. 

§5. Regnskab og økonomi. 
Der udarbejdes regnskab for hvert år. Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet føres og revideres af 

grundejerforeningen Ravnsnæs, som betales et nærmere aftalt administrationsgebyr. Regnskabet udsendes 

sammen med regnskabet for grundejerforeningen Ravnsnæs. 

§6. Ophør. 
Ravnsnæskassen kan bringes til ophør ved en beslutning med almindeligt flertal på foreningens årsmøde og 

på grundejerforeningen Ravnsnæs generalforsamling. Eventuel formue afvikles af grundejerforeningens 

bestyrelse ved uddeling i overensstemmelse med Ravnsnæskassens formål. 

 

Disse vedtægter er vedtaget på grundejerforeningen Ravnsnæs generalforsamling den xx-xx-xxxx og det 
stiftende møde for Ravnsnæskassen den xx-xx-xxx 


